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 خالصه

با استفاده غیرقانونی از    یت ی امن   یروها ی سرکوب کردند. ن   تجمعات را ها و  تشکل مقامات به شدت حقوق آزادی بیان،  

را  اعتراضات  بازداشت    قوای قهریه  به  مقامات  نیز  و    و دگراندیش  صدها معترض، مخالف  ضابطه بی سرکوب کردند. 

و    اتنیکی  ی ها ت ی اقل   ن ی مچن . زنان و ه کردند را به حبس و شالق محکوم    ی ار ی حقوق بشر ادامه دادند و بس   ان مدافع

ی بیرحمانه،  ها رفتار   ر ی ، شکنجه و سا های قهری سازی د یبودند. ناپد رو  ه خشونت روب   نیز و    نهادینه شده   ض ی با تبع   ی مذهب

  ی ها مجازات .  اعمال شد  از مجازات   مرتکبان   ت ی مصون   و همراه با یافته  سازمان صورت گسترده و  به    غیرانسانی و ترذیلی 

نقض شد.    یافته سازمان به طور   منصفانه  یشکنجه، از جمله شالق و قطع عضو، اعمال شد. حقوق دادرس  معادل  یبدن 

  انه ی مخف   گر ی د  ی عام و برخ   ء ها در مال اعدام برخی  استفاده شد.    ی اس ی سرکوب س   ی برا   ی از مجازات اعدام به عنوان سالح 

پنهان  . مقامات با  سن داشتند سال    1۸  ر ی ز   جرم   شدند که در زمان وقوع ی می افراد   شامل گان  اعدام شد .  صورت گرفتند 

بقایای سرنوشت  مند  نظام کردن   دفن  مخالف   ن ی چند   و محل  دگراندیش  هزار  سال    ی اس ی س   و  در  مورد    1۳۶۷که 

  ادامه دادند.   ت ی بشر   ه ی عل   اتی جنا ارتکاب  ، به  ندداعدام ش   انه ی مخف  و   فراقضاییو به طور  ناپدیدسازی قهری قرار گرفته  

 رود حاوی بقایای قربانیان است، ادامه یافت. روند تخریب گورهای جمعی، که باور می 

    زمینهپس 

قاسم   به  کایآمر نیبدون سرنش یمایپس از حمله هواپ   یافتهشدت یهاتنش، در هنگامه (1۳۹۸دی   1۸ژانویه ) ۸ در

پاسداران  ی،مانیسل سپاه  شدن    ،فرمانده  کشته  به  منجر  که  عراق  به سمت وی  در  موشک  با  پاسداران  سپاه  شد، 

آن شد. پس از    نیسرنش  1۷۶کشته شدن    ه و موجبکرد  کیشل  رانیا  ییهوا  یدر فضا  نیاوکرا  یمسافربر  یمایهواپ 

 . معرفی کردند« یانسان یخطا» علت سرنگونی هواپیما را رانی، مقامات اهیگذاشتن اول شسرپوکاری و مخفی

 ادامه داد. هیمسلحانه در سور منازعات در  ی سوریهدولت یروهایخود از ن  ینظام  یبانیبه پشت رانیا

  ۳۰۰  حداقل،  ی خبریهاگزارش   نا بر؛ ببه شدت زیر فشار قرار گرفت  1۹-گیر کوویدبیماری همه  به دلیل  نظام پزشکی 

 از کارمندان بخش سالمت در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.   نفر

ی را در آورعواقب زیانو  گذاشت    ی منف  ریتأث  ایران  همچنان بر اقتصادمتحده    االتی اعمال شده توسط ا  یهامیتحر

 به همراه داشت. یو فرهنگ  ی، اجتماع یاز حقوق اقتصاد  یمندبهره زمینه 

  باره وضعیتگر ویژه سازمان ملل درگزارش   ماموریت، شورای حقوق بشر سازمان ملل،  (1۳۹۹  فروردینمارس )  در ماه

 ناظران مستقل حقوق بشر اجازه  ایکارشناسان سازمان ملل   ریو سا یمقامات به وحقوق بشر در ایران را تجدید کرد. 

 ندادند.  ورود به کشور را

 ات و تجمع تآزادی بیان، تشکال 

 آزادی بیان، تشکالت و تجمعات را سرکوب کردند.   مرتبط با شدت حقوق  مقامات به

حقوق    ی هامستقل و گروه  یاسیاحزاب س  های قبل فعالیتهمچون سالی  و اطالعات  ی تیامن  ی وزارت کشور و نهادها
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 یخارج  یاماهواره   یونیزیتلو  ی هاکانال  ایجاد اختالل درها و  . سانسور رسانهرا ممنوع کردند  ی و جامعه مدن  یبشر

 .مسدود ماندند وبیوتیو  ترییبوک، تلگرام ، تو سیهمچنان ادامه داشت. ف

  ان ی. در مباقی ماندند  ضابطهبیبازداشت    تحت  خود   انسانیاز حقوق    زیآماستفاده صلح  لیبه دلهمچنان  صدها نفر  

از   سندگان یهنرمندان، نو،  ی اسی، مخالفان سیارسانه  فعالیننگاران،  ها معترضان، روزنامهآن  و مدافعان حقوق بشر، 

کنشگران  ،  محیط زیست  ها، محافظانتی، فعاالن حقوق اقلگرانجمله وکال، مدافعان حقوق زنان، فعاالن حقوق کار

در    ییقضاو فراگسترده    یهااعدام  اقدامات جبرانی در خصوص، عدالت و  قتیحق  جویندگانمجازات اعدام و    مخالف

 موقت محروم شدند.  یو آزاد عفواز  ی دتیعق  ی. صدها زنداند داشتندوجو  ،۶۰ یدهه

  یدر حصر خانگ  اکمهگونه اتهام و مح  هرو زهرا رهنورد بدون    یموسو   نیرحس ی، م یکروب   یمهدی،  اسیمخالفان س

 ماندند.  ی باق ضابطهبی

این  مقامات   طی  نحو  سال،  بانک  ی رقانونی غ   به  به همکاری  نگارانخبر  از  یاریبس  هایییدارا  ای   ی حساب  با    مشغول 

ا  یهارسانه از  خارج  خانواده  نیز  و  ران یمستقل  و  بشر  حقوق  را  آن  یهامدافعان  و  ها  آنتعطیل  کردند.  ها  مسدود 

والدفرزندان  نیهمچن سا  ترمسن   نی،  معترض  یاعضا  ریو  را  خبر،  ناخانواده  بشر  حقوق  مدافعان  و  قبال  نگاران  در 

  ی ریدستگ  ای   یی، بازجودی تهد  مورددر اعتراضات،    ها آن  شرکت   ایشان  بستگان  یحقوق بشر  ا ی  ینگارخبرهای  فعالیت

 قرار دادند.  ضابطهبیو بازداشت 

ای ساچمه یهاگلوله  کی، از جمله شلقهریه قوایاز   یرقانون یغ   با استفاده یتیامن یروها ی، ن(1۳۹۸ دی ماه ژانویه )در 

آمیز افراد معترض به سرنگونی هواپیمای  مسالمت  تجمعات  فلفل،  یگاز اشک آور و اسپر   ،یکیالست  یهاگلولهتیز،  نوک

  ضرب و شتم  موردو وسایل مختلف    مشت  ، معترضان را با لگد  نیها همچن. آنکردند  اوکراینی و دادخواه را سرکوب

  1. کردند ریدستگضابطه ها نفر را به صورت بیدهو  قرار دادند

،  مجلسمستقل در آستانه انتخابات    هایگزارش ، به منظور سرکوب  (1۳۹۸  دی و بهمن)  ژانویه و فوریهدر    مقامات

 ها هدف قرار دادند. ییو بازجو  یخانگ  یهای، بازرسهضابطبی  هایو بازداشت  ها ی ریدستگ بانگاران را خبر

در   اتانتقاد  مسکوت نمودن  منظوربه  و  1۹-کووید  درباره  مستقل  هایاز گزارش   یریجلوگ  یرا برا  یاقداماتمقامات  

نگاران دستور خبرها و  به رسانه  یدادند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  صورت  ریگهمه این بیماری  مورد نحوه برخورد با  

گزارش  در  رسم  هایداد  آمار  و  منابع  از  فقط  پل  استفاده  یخود  »  بامقابله    یبرا  یبریسا  سیکنند.   عاتیشاآنچه 

و تعداد    ، کرد  جادیا  ژه یگروه وکار  ک ی  نامید،   ی اجتماع   یهادر شبکه  1۹-کوویدمربوط به    «یاخبار جعل»و    «یبریسا

 ییبازجو  یشدند، برا  ریدستگ  گرانیبهداشت و د  حوزه، کارکنان  ی اجتماع   یهانگاران، کاربران شبکه از روزنامه  یادیز

استان  در  از سقز    یپور، پزشکوسف ی  می، رح(1۳۹۹)فرودین    لیبه آنها اخطار داده شد. در ماه آور  ایاحضار شدند  

  «یاذهان عموم  شیتشو»و    «نظام  هیعل  غیتبل»  به  19-کووید خود در مورد    ینستاگرامیا  یهاپست   ل یکردستان، به دل

 متهم شد. 

 

 ( 1۳۹۸ ید 25 ،یمطبوعات  هی انی ب) اند«کرده  یزخم را معترض هاده  یرقانون یغ ابزار از استفاده با یتی امن یروهای»ن 1

https://t.me/Amnesty_International/1532
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 هابدرفتاری شکنجه و سایر 

، به نحو گسترده  بازجویی  در دوران تحقیقات و ویژه  به  غیرانسانی و ترذیلی،   ،ی بیرحمانهشکنجه و سایر رفتارهااعمال  

 ادامه یافت.  یافتهسازمانو 

، ضرب و  ی طوالنی مدتانفراد  مورد حبسرا    شدگانبازداشتو مقامات زندان،    یتی و امن  ی ، اطالعاتنیروهای انتظامی 

ن سئوالم  2. قرار دادند  یو خشونت جنس  یکی، شوک الکتریی ایمیمواد ش  یاجبار  زی، تجوکردن  آویزان، شالق،  جرح

  اند،حبس شده  ی اسیس  های زهیانگ  ا را که ب  ی انیزندان  ریو سا  ی دتیعق  انیعمداً زندان  نیهمچنمقامات دادستانی  زندان و  

 3. کردندمحروم  پزشکی مناسب  یهااز مراقبت 

قانون مجازات اسالمی  در  عضو، تصلیب و سنگسار    قطع بدنی معادل با شکنجه، شامل شالق، کورسازی،    های مجازات 

 .  باقی ماند 

  های و نیز فعالیت  ، ضرب و جرحسرقت.  شالق محکوم شدند  به  نفر  1۶۰برومند، حداقل    بنیاد عبدالرحمنبنا بر گزارش  

ق حمایت  مسالمتالمللی  بین  وانینتحت  اعتراضی  تجمعات  در  شرکت  مانند  بشر  روابطحقوق  جنسی  آمیز، 

مشمول مجازات   های مختلطشرکت در جشن   و،  گرایانههمجنس  مندانهروابط رضایت،  مندانه خارج از ازدواجرضایت

 شدند.  گذاشته اجرا  به بسیاری، احکام شالقموارد در  شالق شدند. 

 عضو قرار داشتند.    قطعیه در استان آذربایجان غربی، حداقل شش نفر در خطر در یک زندان در ارومفقط 

زندانی   دادند،  چندین  از دست  را  خود  جان  شرایط مشکوک  در  ویدئوییو  مرد  و  تصویری  نشان    یدریافت   شواهد 

از آنمی از مرگشان شکنجه شده بودهدادند حداقل دو تن  از این دو نفر که  اندها پیش    )فروردین  در آپریل. یکی 

 .سال سن داشت 1۸زیر   در زمان وقوع جرم درگذشت (1۳۹۹

 زندانیان  حق سالمت

،  جمعیتاز ازدحام    انی. زندانباقی ماند  یرانسانیو غ  رحمانهیها همچنان بها و بازداشتگاهاز زندان   یاریدر بس  طیشرا

  های بهداشتی سرویس، تختخواب و  ی ناکاف  یدنی، غذا و آب آشامآلوده و غیرسالم  طی آب گرم، شرادسترسی محدود به  

در معرض خطر ابتال به    شتریبرا  ها  آن  ، و این شرایطرنج بردند  به حشرات  محیط  ی نامناسب و آلودگ  هی، تهوی ناکاف

 قرار داد.  1۹-کوویدبیماری 

فاصله و    در  به  ،  (1۳۹۹  اردیبهشت  تا  1۳۹۸  اسفند)می  فوریه  پاسخ  در  کوویدبیماری همهمقامات  موقتا  1۹-گیر 

  ( 1۳۹۹  مرداد)  جوالی  شده در ماهی درز  رسم  یها را عفو کردند. نامه  گریهزار نفر د  1۰  را آزاد  و  یزندان  12۸۰۰۰

  ی ، از جمله محصوالت ضد عفونامکانات بیشتر  یها برامکرر سازمان زندان  ی هانشان داد که وزارت بهداشت درخواست 

وایتکس  از استفاده نادرست مقامات از  انیاز زندان  ی. برخاست هگرفت  دهی را ناد تیو محافظ یپزشک زاتیکننده و تجه

 

   (MDE 13/2891/2020: شناسه) رانیا در ۹۸ آبان اعتراضات یپ در شکنجه و یدسازی ناپد گسترده، یهای ریستگد: تیانسان  رانگرانیو 2

 ( MDE 13/2237/202: شناسه)  دارند«  ازین یپزشک یهامراقبت  به شدهشکنجه  انی زندان» ۳

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/fa/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/2237/2020/fa/
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/2237/2020/fa/
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و   نهیقفسه س  ی، گرفتگ د یشد  یهاسرفه   در نتیجههوا و    تیفیکوخامت    که منجر به  کردن سطوح  یضد عفون  یبرا

 داشتند.  تیشکا شده بود،  حمالت آسم

اعتصاب غذا، تجمع با توسل به  ، زندانیان در سراسر کشور دست  (1۳۹۹  و فروردین  1۳۹۸  اسفندمارس و آپریل )  در

. مقامات برای سرکوب این اعتراضات  دکردناعتراض    1۹-مقامات در محافظت از آنان در برابر کووید  قصوربه  شورش  و  

و گاز اشک   ایساچمه  یها، گلولهی جنگهای  گلوله   کیو شل  جرحضرب و    قهریه از جمله  از قوایغیرقانونی  استفاده    هب

استان خوزستان،   در  در اهواز بانیدر زندان ش  (1۳۹۹  فروردین 12مارس )  ۳1  خی، در تارجهیآور متوسل شدند. در نت

 شدند.  یزخم گری د یاریکشته و بس یعرب اهواز  یزندان نیچند

 های قهری ناپدیدسازی 

مخفی  نامعلوم و    ی هاها در مکاننگه داشتن آن  ارا ب   ، یدت یعق  ان یشدگان، از جمله زنداناز بازداشت  یاریمقامات بس

 . تحت ناپدیدسازی قهری قرار دادند، شانیاز خانواده ها هانگهداری آنسرنوشت و محل  کردن

نگه داشتن محل   پنهانو    یاتنیک  یهات یاقل  متعلق به  در صف اعدام  زندانیان  مخفیانه  اعدام  یالگو  همچنین  مقامات

 .شدند سازی قهریدی ناپد مستمر جرممرتکب   نیز ها آن یهاخانواده علیه بیترت  نیادامه دادند و بدرا ها آن اجساد 

 در وضعیت ناپدیدسازی قهری باقی ماندند.  تا پایان سال حداقل سه زندانی عرب اهوازی

ادامه دادند به این صورت که همچنان به    از طریق ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری  جنایت علیت بشریت  مقامات به

به نحو قهری   1۳۶۷سیاسی را که در سال    و دگراندیش  چندین هزار مخالف  حل دفنم  و  سرنوشت  یافتهسازماننحو  

ها را که  نام و نشان آن جمعی بیو گورهای دسته  کردندپنهان    ،ی و مخفیانه اعدام شدندضایناپدید و به صورت فراق

 .  ، تخریب کردندرود حاوی بقایای ایشان باشدمی باور

،  شانای قربانیان را تهدید کردند که در صورت جستجوی اطالعات درباره عزیزانهنیروهای امنیتی و اطالعاتی، خانواده

 ، بازداشت خواهند شد. اعتراض علنی بزرگداشت یا برگزاری مراسم 

 های غیرمنصفانه محاکمه

 نقض شدند.   قضاییدستگاه   دریافته سازمانحقوق دادرسی منصفانه به طور 

از دسترسی به وکیل در مرحله   را  افراد متهم به اتهامات مربوط به امنیت ملی   یافتهسازمانبه صورت  مقامات همچنان  

نیز ادامه داشت. برخی از   محاکمه. در برخی موارد، این محرومیت حتی در مرحله  محروم کردندتحقیقات/بازجویی  

ها اطالع نداده بودند و یا  را به آن دادگاهجلسه شدند چرا که مقامات یا تاریخ  محاکمهموکالن به صورت غیرحضوری 

 ها را از زندان به دادگاه منتقل نکردند. آن 

با    صومتپشت درهای بسته انجام شد. قضات دادگاه انقالب در حین فرایند دادرسی با خ  جلسات محاکمهبسیاری از 

 پذیرفتند.    مسلمهای  عیتمتهمان برخورد کردند و اتهامات از سوی نهادهای امنیتی و اطالعاتی را به مثابه واق

جمهوری    ها پیش از وقوع دادرسی از صدا و سیمای»اعترافات« اجباری به دست آمده زیر شکنجه و سایر بدرفتاری
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قرار گرفتند، حتی در    ناداستمورد  به عنوان ادله اثبات  محکومیت    رای  پخش شدند و مستمرا برای صدور  اسالمی

 . در دادگاه پس گرفته بودندرا  « شان»اعترافات متهمان مواردی که 

 .جلسه حضوری برگزار شودشدند بدون این که  تایید اغلب در دادگاه تجدید نظر و مجازات  محکومیتاحکام 

 امنیت ملی خودداری کردند.  ا ط برتببه اتهامات م محکومافراد  به  ای از دادنامهنسخه ها اغلب از ارائه دادگاه

 تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران 

، ارث و مناصب سیاسی  شتغالادر قانون، از جمله در رابطه با ازدواج، طالق،    نهادینه شده   های زنان همچنان با تبعیض

 مواجه بودند.

  ز یرآمیو تحق  زیآمضیتبع  نیقوان  که   «ناهیان از منکر  آمران به معروف و  افراد موسوم به »و    ی«اخالق »امنیت    سیپل

 زیآمو حمالت خشونت   ت یدختر را تحت آزار و اذکودک  ها زن و  ونیلیکنند، همچنان میحجاب را در کشور اجرا م

 ه یلع   تیفعال  لی مدافع حقوق زنان به دل  نی. چنددادندقرار    رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی  ریشکنجه و سامعادل با  

 ماندند. باقی  در زندان  یحجاب اجبار

و    یو اجبار  های زودهنگام، ازدواجبستر زناشوییدر  ، تجاوز  یخشونت خانگانگاری  در اتخاذ اقدامات برای جرممقامات  

به   همچنان  هااین خشونت  که  قصور کردند در حالی  دخترکودکان  زنان و    هیعل  تیجنس  مبتنی بر  یهاخشونت   ریسا

 د.شتنرواج دا یاطور گسترده 

د اجازه ازدواج ستنتوانیمهمچنان    ها  ماند و پدران و پدربزرگ  ی باق  یسالگ  1۳  همچنانازدواج دختران    یسن قانون

 1۴  سن  ریدختر زکودک  هزار    ۳۰، هر ساله حدود  ی. طبق آمار رسمرندیاز دادگاه بگ  نیز  را  ترن ییپا  نیدختران در سن

 کنند. یسال ازدواج م

به  های مناسب در جهتبرداشتن گامدر  مقامات    ا یکه همسران    یمردان  برای  از مجازات  تیمصون  پایان بخشیدن 

مرتکب  ،  اتیجنا  نیمتناسب با شدت ا  ییاز پاسخگو  نانیاطم   نیز در جهت حصول  و  رسانندبه قتل میدختران خود را  

 قصور شدند. 

حمایت و حفاظت از کودکان تصویب کرد، اما این قانون  ، شورای نگهبان قانونی را برای  (1۳۹۹  خرداد)  وئنماه ژدر  

 کند. زناشویی عرضه نمی در بستر ، ازدواج کودکان و تجاوز«ناموسی»اصطالح  های بههیچ حمایتی در برابر قتل

 یراتییتغ  ریتأخ  ن یادلیل    ادامه دادند. محافظت از زنان در برابر خشونت  با موضوع    قدیمی  حهیال  ک ی  مقامات به بررسی

قضائ  عنوان شد قوه  بررس  هیکه  این الیحه  خود  یهنگام  داده  از  تضعیفکه  تغییراتی  ،  بود  صورت  به    شدید  منجر 

 . ندشد ی مندرج در الیحههاتیحما

 های اتنیکیعلیه اقلیت  تبعیض

مواجه    نهادینه  ها با تبعیضها، کردها و ترکمنهای آذربایجانی، بلوچاهوازی، ترک   هایهای اتنیکی شامل عرباقلیت

کم و    یگذارهیسرما.  کردمیمناسب و مناصب سیاسی را محدود    مسکن،  شتغالبودند که دسترسی آنان به آموزش، ا
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،  یتنوع زبان  یمکرر برا  یهارغم فراخوان   یکرد. عل   دیرا تشد  ینینشهی، فقر و حاشنشینتیدر مناطق اقل  نامتناسب

 ماند.   یو متوسطه باق  یی تنها زبان آموزش در دوره ابتدا  یزبان فارس

  ی ا منطقه  یاز خودگردان  یاخواستار درجه   ا یو  اعتراض کردند    شاننقض حقوق   هیکه عل  اقلیتهای  متعلق به گروه  افراد

 ها قرار گرفتند.یبدرفتار ری، شکنجه و ساضابطهبیبازداشت  موردشدند، 

 .  را جرم دانستند سمیفدرال  ای  یطلبییجدا ایده از زیآممسالمت تیحما ، مقامات

 . دشدنمتهم  رانیا یارض تیتمام  دیبه تهدمرتبا ها  تیفعاالن حقوق اقل

  در حمایت از مردمان آمیز  و فعالیت مسالمت  1۳۹۸چندین نفر از فعاالن ترک آذربایجانی در رابطه با تظاهرات آبان  

 . گذاشته شداجرا دو نفر به احکام شالق  به زندان و شالق محکوم شدند و  در ایران ترک آذربایجانی 

 شعربرگزاری مراسم  و    لباس عربی  پوششله  ی از جمفرهنگ  آزادی بیان  اهوازی گزارش کردند که مقامات  هایعرب

 کردند. محدود   به زبان عربی را

مرزی بابربان میان  به عنوانو غیرانسانی    بیرحمانهکه در شرایط    ،مرزبانان ایران به شلیک غیرقانونی به کولبران کرد

حداقل  حقوق بشری کرد،    هایبر اساس گزارشات سازمان ادامه دادند و    ،کنندبین مناطق کرد ایران و عراق کار می

 .  کردندها تن دیگر را زخمی مرد را کشته و ده ۴۰

های به شدت ضعیف  سیستان و بلوچستان به خاطر زیرساخت   محروم و فقیربسیاری از روستانشینان بلوچ در استان  

های  د برای استفادهناچار شدن  هاآن از حق خود برای دسترسی به آب سالم، در دسترس و کافی محروم ماندند. در نتیجه  

های آب که برخی ها و چالهها، برکهها، چاهآشامیدنی و خانگی خود به منابع غیرمطمئن و ناامن آب نظیر رودخانه

ها هستند رجوع کنند. چندین کودک حین برداشت آب غرق شدند، ازجمله یک دختر هشت محل تجمع کروکودیل

از روستان جکیگور که منابع آبی به طول یک هفته قطع شده بود. برخی    (1۳۹۹  مردادآگوست )  ماه  درآن    ساله 

گذاری  کمبود سرمایهبه دلیل  سرزنش کردند.    »عدم رعایت نکات ایمنی و احتیاطی«  خاطرمقامات محلی قربانیان را به

 بودند.  مراکز درمانی و   مدرسهسیاری از ساکنان همچنین شاهد دسترسی ضعیف به برق، ، در این استان

 ی عقیده و مذهب آزاد

رفتاری   قوانین و مقرراتعمل نقض شد. مقامات همچنان  در  در قانون و    یافتهسازمانبه طور    عقیده و مذهب  یآزاد

.  کردند  لیتحم  ناخداباوران  نیزو مذهب و    نیبه مردم از هر د  را  شیعی  از اسالم  گیرانه سخت   یریدر تفس  دارریشه 

  خداناباوری   روی آوردن به  ای   گری د  ی هانییآ  رشیپذ  یمسلمان برا  نیوالد   فرزندانشناختن حق    تیمقامات از به رسم

، شکنجه و  ضابطهبیبازداشت  در خطر  حق بودند،    نیاستفاده از ا  خواهانکه    یافراد  کهصورتی    به،  دندیامتناع ورز

 . قرار داشتند  « ارتداد» به اتهاممجازات اعدام 

های مذهبی، از جمله را داشتند. اعضای اقلیت  کلیدی  سیاسی  مناصبدستیابی به    و امکان  اجازهتنها مسلمانان شیعه  

ها، دراویش گنابادی، یارسان )اهل حق( و افرادی که از اسالم شیعی به اسالم سنی یا مسیحیت ها، مسیحیبهایی

های آموزشی و استخدامی روبرو بودند و  گرویده بودند به خاطر عمل به ایمان و باور خود با تبعیض، از جمله در حوزه
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 ها قرار گرفتند. ، شکنجه و سایر بدرفتاریهضابطبیهای  ها و حبسهمچنین مورد دستگیری 

ضربه    ۸۰، یک مرد مسیحی در استان بوشهر به خاطر نوشیدن شراب عشای ربانی مورد  (1۳۹۹مهر  ماه اکتبر )   در

 شالق قرار گرفت. 

 بازداشت شدند. ضابطه بیلقه به نحو معنوی عرفان ح مکتبپیروان 

 از طریق   از جمله  یافته نقض کردندسازمانگسترده و    را به صورت  یبهائ  تیاقل  یمقامات همچنان حقوق بشر اعضا

اموال، ممنوع کسب و کار  یاجبار  یلیتعط از    یبهائ  تیاقل  یاعضا  تی، محرومیاشتغال در بخش دولت  تی، مصادره 

 . های حکومتیرسانهدر ها آن  پراکنانه علیهنفرت هایگفتار دهیسازمانو  یبه آموزش عال یدسترس

خود با مخصوص به  مساجد    مر تأسیسهمچنان در ا  یهمچنان ادامه داشت. مسلمانان سن  ی خانگ  یساهایحمله به کل

 . روبرو بودند تیمحدود

 اعدام

های اقلیت  سالحی برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و اعضای گروهای به عنوان مجازات اعدام به نحو فزاینده

 4مورد استفاده قرار گرفت. 

األرض« متهم شدند. چندین تن از معترضان منجر به مجازات اعدام نظیر »محاربه« و »افساد فی  جرایممعترض به    ها ده

 ه به اعدام محکوم شدند. ی متکی بر »اعترافات« حاصل از شکنجهای غیرمنصفانهدر پی دادگاه

)آذر    در دسامبر  روح(1۳۹۹ماه  زم،  خبرنگار  ،اهلل  و  سیاسی  شبکه  مخالف  در  خود  خبری  کانال  با  ارتباط  های  در 

 اجتماعی با نام آمد نیوز، اعدام شد.

دادگاهاعدام پی  در  مالها  در  قربانیان  از  برخی  شدند.  اجرا  غیرمنصفانه  اعدام  ء  های  مخفیانه  برخی  و  .  دشدنعام 

 سال سن داشتند.   1۸شدند که در زمان وقوع جرم زیر شدگان شامل افرادی میاعدام

 شدگان از اعضای اقلیت کرد ایران بودند. تعداد قابل توجهی از اعدام

 مجازات اعدام همچنان برای رابطه رضایتمندانه با همجنس برقرار بود.

 باقی ماند.  ی محصنه«زنا»به  افراد محکومبرای اعدام  ایعنوان شیوهسنگسار به

 از مجازات   مسئوالن نقض حقوق بشر مصونیت

 قرار  یبشر  حقوق موراد نقض    ریسا  ا ی  یقهر  یدسازی در قبال جرائم قتل، شکنجه، ناپد  یمورد بازپرس  یمقام رسم  چیه

 

 ( 1۳۹۹تیر  25، یمطبوعات هی انی باعدام دو کرد همزمان با افزایش استفاده از اعدام به عنوان سالحی برای سرکوب سیاسی ) ۴

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran-two-kurds-executed-amid-increasing-use-of-death-penalty-as-weapon-of-repression/
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 . و پاسخگو نگاه داشته نشد نگرفت

از  قاتیتحق  انجاماز    ییقضا  مقامات انتظام  قوای قهریه  شفاف و مستقل درباره استفاده  و    یکشنده توسط مأموران 

 سر باز زدند.   ،نداشتند گرانیسالمت د  ا یجان  یبرا الوقوعیقریب  دیتهد چگونهیکه ه یافراد هیعل امنیتی

پیگیرد  همچنان  1۳۶۷تابستان  مربوط به کشتار    انیو در جر  نیشی پ   تیبشر  هیعل  اتیناج  مسئوالن و مجازات   از 

از   ، یو دولت   ییقضا  ی عال  ناصب م  همچنان  اتیجنا  نیا  در   کنندگانمشارکت  از  یار یبس  که  جا  آن  تا   ، مصون ماندند

 را بر عهده دارند.  دادگستری،و وزارت  هییقوه قضا استیجمله ر

به   با عبور از مرز  کار   دنبال  به  که  را  کودکان  شامل  افغانستان،   اتباعها تن از  ده  رانیمرزبانان ا  ،(بهشتیاردماه می )  در

تهدید به  را مورد ضرب و شتم قرار داده و با    ها آن  کردند،   رونیب  مرز  از  بودند   کردهورود  رانیا  های حاکمیتی زمین

 غرق   حرکت  نی ا  جهینت  در  یاریبس.  راندند  دارد  قرار   افغنستان  با  مرز  در  که  ررودیحر   رودخانه  به  اسلحهکارگیری از  

 . رفتندینپذ نهیزم نیا در یتیمسؤول گونه چیه  مقامات. شدند

  به   ی اطالعات  و  ی تیامن  یروهاین  از  و   دادند   ادامه  1۳۹۸  آبان  اعتراضات  شدگانکشته   ی واقع  تعداد  کتمان  به  مقامات 

 اعالم  بار  نینخست  یبرا  مقامات  ،(1۳۹۹  بهشتیارد می )  ماه  در.  دکردن  جلیلت  علنا سرکوب  نیا  در  نقش  یفایا  خاطر

الملل عفو بین.  بودند   یتیامن  یروهاین  یاعضا  هاآن  از  تن  شش  و  شدند  کشته  اعتراضات  یط  نفر  2۳۰  حدود  که  کردند

  اما   ، را مستند کرد  یتیامن  ی روهاین  توسط  اعتراضات  نیا  ی ط  کودک   و   زن  مرد،   ۳11  حداقل   جزییات مرتبط با قتل 

 5.است نیا از شتریب شدگان کشته   یواقع  تعداد  این سازمان معتقد است که

 

  

 

           

 

 

 (MDE 13/2308/20 :شناسه) «1۳۹۸ آبان اعتراضات سرکوب انیجر در  باختهن جا ۳۰۴ مشخصات» 5
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 الملل بین  عف        

 

 ایران   در وضعیت حقوق بشر
 2020سال میالدی   ی برمرور

 
 دهد.  ارائه می 2۰2۰ای از وضعیت حقوق بشر در ایران در سال میالدی این گزارش خالصه 

  با  یتیامن  یروهایسرکوب کردند. ن  را  تجمعاتها و  تشکل   ان،یب  یبه شدت حقوق آزاد  مقاماتدر طول سال،  

سرکوب کردند. مقامات به بازداشت خودسرانه صدها معترض،   را  اعتراضات  هیقهر  یقوا  از  یرقانونیغ   استفاده

 .  کردند را به حبس و شالق محکوم   یاریحقوق بشر ادامه دادند و بس انمدافع   زینو  ش یمخالف و دگراند

 رو بودند. ه خشونت روب زینو   شده  نهینهاد ضیبا تبع ی و مذهب ی کیاتن یهاتیاقل نیمچنزنان و ه

سا،  یقهر  یهایدسازی ناپد  و  و    به  ی لیترذ  و   یرانسانیغ   رحمانه،یب  یهارفتار  ریشکنجه  گسترده  صورت 

شکنجه، از جمله شالق    معادل  ی بدن  یهامجازاتمرتکبان از مجازات اعمال شد.    تیمصون  با  همراه  و   افتهیسازمان

 و قطع عضو، اعمال شد.  

  یاسیسرکوب س  یبرا  ینقض شد. از مجازات اعدام به عنوان سالح  افتهیسازمانبه طور    منصفانه  یحقوق دادرس

برخ  ءها در مالاعدام  یبرخاستفاده شد.   و  اعدام شد  انهیمخف  گر ید  ی عام    یافراد  شامل  گان صورت گرفتند. 

 . داشتند سنسال  1۸ ری ز جرم وقوع زمان در  که شدندیم

که در    یاس یس  شی هزار مخالف و دگراند  نی چند  یایبقا   دفن   محل  ومند سرنوشت  کردن نظام  پنهان مقامات با  

  اتیجنا  ارتکاب، به  دند اعدام ش  انهیمخف  و  ییفراقضاقرار گرفته و به طور    یقهر  یدسازیناپد  مورد  1۳۶۷سال  

 . افتیاست، ادامه  انی قربان  یایبقا یحاو رودیکه باور م  ، یجمع یگورها بیادامه دادند. روند تخر  تیبشر هیعل

 

 

 

 


